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Dette månedsbrev bliver for en stor del en gentagelse fra april. Vi er vel ved at vænne os til det 
med sprit (på hænderne!!) og afstand, men alligevel er lidt hverdagen kommet tilbage: 
 

Vores træninger tirsdag med B&U kl. 16.00 og torsdag kl. 17.15 
 
Takket være forskellige klubbers tilbud om selvtræning blev det alligevel for nogle af os til en del 
gode ture i forskellige skove. Og det fortsætter i første omgang denne måned med. 
Tøv ikke med at komme i skovene selv om vi ikke er så alene som vi plejer at være. 
 
Vi har selv baner i Hareskovene, med skærme i Store og på faste poster i Lille, der er i dag (1/6) 
kommet nye kort til de første 2 uger her i juni, dem finder i på hjemmesiden gennem dette link: 
https://www.ok-skaermen.dk/?p=2744 
 
Tim og Lasse Falck Weber’s fb-gruppe ”CoronaCup - Individuel konkurrencetræning” fortsætter 
juni måned ud med de formidable baner. Kortene kan hentes i dette link, hvor der også er link til 
kort fra AMOK og Farum OK: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFG3CtxXiuKuWn3Xdf1dHIXVKdsERnmw4SRvT18GJIg/htmlview 
Direkte fra facebook i dag: 
Godmorgen  Nu er det aller sidste chance for at løbe de 12 CoronaCup 1 baner og de 3 Påske baner 
før postindsamling  (fra kl 17 i dag 1/6). O-track ligger der dog fortsat. 
Bagefter er der jo CoronaCup 2, hvor der kommer lidt flere baner . 

 
Roskilde OK, har træningsbaner liggende her under Nyheder: 
http://www.okr.dk/index.html 
 
Vi må håbe, at der bliver givet grønt lys for at samles lidt flere end de nuværende 10 personer så 
vi kan komme til lidt mere traditionelle stævner. Det kunne måske blive med afstandskrav og 
hvad der nu ellers hører til i disse tider. 
 
Nært forestående stævner: 
Inden sommerferien er det eneste, der er åbent i skrivende stund Ballerup OK’ Sommercup. Det 
plejer at være et hyggeligt stævne med et koncept, der burde kunne gennemføres med Corona i 
baglommen. Lad os bakke op om vores naboklub, hvis de gennemfører, og mødes der både 
voksne og B&U’er.  
Jeg har hørt fra Ballerup, at de håber på at kunne gennemføre: 
vi har lidt travlt med sommercup pt., håber stadig, den bliver til noget. Taget fra en mail i anden 
anledning 
 
Hvad der ellers sker i fremtiden, vil vise sig, jeg følger op det bedste jeg kan, men hold også selv 
øje med om der sker noget på O-service. 
 
De faste punkter:  

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Vi mødes lidt forskellige steder her frem til 
sommerferien – det skriver jeg om til B&U’erne. Vil i andre ud og nyde skoven sam-
men med dem i spredt orden, kan i spørge mig om hvor starten er. 

 

https://www.ok-skaermen.dk/?p=2744
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFG3CtxXiuKuWn3Xdf1dHIXVKdsERnmw4SRvT18GJIg/htmlview
http://www.okr.dk/index.html


• Almindelig træning for alle torsdag kl. 17.15 ved Hareskovhallen – indtil videre har vi 
kortene fra hjemmesiden, og jeg har nogle B&U-kort på faste poster i bilen 
 

ØVRIGE ARRANGEMENTER 
• https://www.o-service.dk/index.asp?#/menuleft/117   
• https://www.facebook.com/findveji/  

 
Bladet Orientering i trykt form er en saga blot. Nu formidler DOF på portalen: 

 
https://orienteringonline.dk/ 

Desværre bliver den side ikke opdateret resten af året – ramt af sparekniven på grund af mang-
lende indtægter til DOF fra stævner. 

 
Her i Coronatid, har skolerne været ude at tænke anderledes – på Hareskov skole har man lagt 

noget af undervisningen ud i skoven: 
 

 
 

Hvis i har billeder eller oplevelser i vil dele, så send dem gerne på 
soren.christensen@aeblevangen.dk 

 
Med venlig hilsen 

Søren  
Vi ses i skoven 
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